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PASifiK HARBi Basvekilin Tamimi 
Japonlar 

.Sin9apur'a ıHer Vilay· etle Ekim 2 
Çıktılar 

MÜTHiŞ BiR TOPÇU 
ATEŞiNDEN SONRA 

Adanın Batı Kıyısında 
Muhtelif Noktalara 
Asker ihraç Edildi 

Şiddetli muharebelerin cereyan etmekte olduğu Singapur adasından bir görüniiş: Johor boğazında 

deniz üssünün bulunduğu sahanın civarındaki liman tesisleri ___...., lngilizler Dayanıyor 
1 

Belediye, Gelir Japonlar Bir Hava 
kaynakları üssünü Ele Geçirdi 

Moskovaya Go··re Togyo 9 (A.A.> - lmparator-
Arıyor luk umumi karargahının tebliği: 

ifstanbullu, Belediyenin istediği 
:fedakArlığı yapmaktan çekinmez. 
:Yalnız buna karljuık. Belediyenin 
kendi f!ilerl ve ihtiyaçlarlyle daha 
Btkı ve alAkalı surette meşgul ol
tnasmı ister. Yeni gelir kaynakla
n ararken gozonünde bulundura
cağumz ilk prensip, halkm hayat 
§artlarmı bir kat daha daraltmak
tan içtinap ohnalıdır. Bu gelir 
kıı:tnaklarml, gcniş halk tabaka
larının sırtına yüklemeksizi.n te
hlin etmek lbımdır. 

Japon kuvvetleri, diişıruı.nın gös-
terdiği şiddetli mukavemete rağ-

c k 
• men Johor kanalını geçmeğe mu 

e n U P t a 1 vaffak olmuşlar ve Singapur 
kalesine karşı hücuma başlamış-

M k 
lardır. 

U a Yeme t Zırhlı birlikler çıkarıldı 
Tokyo, 9 (A.A.) - Singapw a· 

K ld dasına çıkan ilk Japon kıtalarını 1 rı 1 takiben Japon zırhlı birlikleri de 
Johor boğazını geçmişler ve şim 
di düşmanın şiddetli ateşine rağ-

Bu Kesimde ilerleyici men arazi kazanmakta bulun • 
~ muşlardır. 

Yavaşlatan Bütün Şiddetli bir hücum 
M. Zekeriya SERTEL E il T · 1 d" Johor Bharu, 9 <A.A.) - Bu 

lçlnd h l d ğu f k tn...rı nge er emız en 1 sabah Singapur adasının şimali 
e u un u muz ev a- "~t~Tenin eski Moskova sefiri M.~~kova 9 (A.A.) - Sovyet garbi sahilinde karaya çıkan Ja-

diy~ebkr;;;~~:ay~~~ ~: M. Stafford Cripps t:.biıgı: 8 şubatta ~alanmız, pon birlikleri, Domei ajansının 
:txıı.., b k lık da af M c • ı• duşı:nanın mukavemetını ve mu- verdiği Öir habere göre, Kıranci 
~aı":...__şuntıra. arşı masr 1 ÇO- e rı pps 1 n k b 1 ta k ak t İ 5 

l.Ull a ı an:ızunu ı;ar aar· nehri üzerinde bulunan ngiliz 
Malzeme flyatlan, işçi günde- ruza geçmışler ve bır çok mes- mevzilerine doğru süratle ilerle-

bkıerl, memur maaşları, beledi- so·· zler·ı kı'.ln yerleri işgal etmişlerdir: mektedirler. Japon kuvvetleri 
)'e hastahanelerınin masraflan 7 şubatta 17 Alman taY)"aresı İngiliz topçu mevzilerine ve ka-
~ş, halbuki diğer taraf tan ' tahrip edilmi§tir. Biz 12 tayyue zamatlarına §iddetle hücum et -
~ oktrova ve mezbaha gelirle- kaybettik. mektedirler. Takv•ye kıtalan sü 
ti. azabnış, bu yüzden belediye "Ruslarla Sulh Alman tebliği ratle ateş hattına sevkedılmekte 
t~tçesinde iki milyon liraya ya- Berlin 9 (A.A.) - Alman teb- dir. 
'!Il bir açık husule gelmiştir. Hedefler·ınde liği: Doğuda ağır zararlara uğra- Di~er cihetten resmen bildlrlldlği-

Bu açığın belediye işlerine masına rağmen düşman taarruz n~ göre •. Si~g.apur:ı yapılan hücum, 

)aptığı tesiri ilk defa karların Anlacmahyız !,, larına _dev~ etmı~tir.' ~onetz ;~ı:lıd:~~~~~;a=~:~a J:r~ 
leıiıizlenmesinde görülen güçlük 3' cephesındekı savaşlarda, duşman, yüksek şura Azasından General To-

Misline Çıkarılacak 
Çiftçiye Avans Olarak Tohumluk T evziine Başlanıyor - Valiler 

Ekimin Arttırılması işi ile Bizzat Meşgul Olacaklar 

Ziraat seferherliği dolayislyle ehemmiyeti bir kat daha artan döver bi~er makinelerinden biri 

-·-............ - ..... - ...... ·--· ' Ankara, 9 (TAN) - Başvekil 
! doktor Refik Saydam, ekim is~ 

E 11 e r•1 n de Hububat ve ı tihsalini arttırmak işleriyle biz-
i zat ve çok yakından meşgul ol .. 
maktadır. Cumartesi günü Parti 

............ Un Bulunanlar 
i merkezinde, Başvekilin başkanlı· 

___ ...) k! altında yapı~ toplantıda da 
yıne bu mesele uzcrinde çalışılw 
mış ve bazı mühim kararlara 
varılmıştır. 

Nüfus Başına 1 Kilodan 
Fazlasını Bir Beyanname 

Öğrendiğime göre Başvekil bü
tün valılere bir tamim göndere
rek kendilerini ekim işiyle me~ 
gul olmağa davet etmıştir. Ta .. 
mimde, her ziraat bölgesinin e. 
sasen yapmakta olduğu ekime ioı 
lave olarak mısır, dan ve pata-
tes ekimıne de önem verilmesi; 

:eanesiyle belediye reisi tarafın- 15 gün zarfında yalruz bir piya- moyuki Yameashitr. tarafından idare 
ban verilen izahat ile öğrenmi§ "Ak . H ld O de tümeni karşısrnd&ki kesimde edilmektedir. L 

ulunduk. Lfıtfi Kırdar, alınan Si a e Ünyayı binden ziyade esir vermiş bin- ~ Sonu; Sa: 2; scı: 4 

İle Bildirecekler 
l 

1 
bundan başka fasulye ve merci" 
mek gibi gıda maddeleri istihsa· 
linin arttırılması istenmektedir, 
Ekimin en az iki misline çıkarıl .. ~ye resmi ile şehrin temız- Tekrar Kargacalıklara ıerce ölü bırakmış ve 11 tan't, 

iUıe bile bakmanın mümkün ~ 52 top 87 mitralyôz ve bomba • Ticaret Vekili Bu 
Kararın Sebeplerini 

izah Ediyor 

ması valilerin şahsen meşgul o-
alınadığmı söylemiş, ve elde e- Sokm Ol topu kaybetmiştir. 
dilen gelirlerle sarfedilen para . uş uru~.. işgal edilen mevkiler 
•rasmda büviık bir fark oldu- Brıstol 9 (A.A.) - Eskı Mos-
iuııu bildirmişti. Şimdi de hasta- kova büyük elçisi Sir Stafford M~skova! 9 <A:A:> - Bu sa-
haneıe i . n1an ala la, Cripps, bugün burada söyledigyi bahkı tebhğe ektır. 

r çın ay par r . ·~:r Sonu· Sa· 2· Sü· 5 
tnalzeme, erzak, ilaç fiyatları _ b~ nutukta, ezcümle demiştir L!lı • · • · 
~ yükselmesi yüzünden, bele • ki~. .. 
diye hastahanelerinin idaresinde Eğer mutteflkler, Rusyaya el 
de güçlük çekildiği bildirılmek- teri.ilden gelen bütün yardnnı ya C. Hull Moskovaya 
tedir, pacak olurlarsa Almanların ge- S fi Ol 1 

Bu açığı kapatmak ve belediye lt;eek senen.in en. ~eç b':1 deyre : e lr uyormU§ • 
1flerini yüzüstü kalmaktan kur- sınde mağlup .edılmelen ihtımalı Nevyork 9 (A.A.) - Söylendi-
~ için belediye yeni gelir çok kuvv~tlıdı~. Şahsen b~n şu ğine göre, Ruslar Vaşingtona en 
icaynaklan aramak zorun.da kal- kanaatteyım kı, gelecekte~ı ha- yüksek diplomatlan M. Litvinofu 
tnlştır. reket tarzımızı açıkça tayın et· göndermiş olduklarından, M. 

Belediyenin aklına gelen ilk mek, ~ar.bi !ta~~mma~ hususunda Cordell Hull'ün Moskova büyük 
~Ynak, mezbaha resimlerinin hayatı bır amıl teşkıl eder. elçiliğine tayini bahis mevzuu ol-
~ olmuştur. Çünkü be- ~Sonu; Sa: 2; Sil: 3 maktadır. 
leciiyenin evvelce mezbahadan 
~ğı resimler 1938 de hükumc-
Ul bir emriyle muvakkat bir 

lllüddet için kesilmiş, ve bu su
!:üe mezbahadan alınan varidat 
vvO bin lira eksilmiştir. Şimdi be 
~ye eski va7Jyetin dönmesini 
~~edir. Et fiyatına bir kaç 
:-..~~ eklenmesini icap ettirecek 
Olan bu tedbirin halka büytik bir ::-:m da olmıyacağı kanaati veı.r-

** l!t flyatlan zaten büyük halk 
... tabakalarının erişemıyece

ii bir dereceye yükselmiş bulun
~~~ için, hakikaten belki de ki· 
-vab· a bir kaç kuruş fark et yiye-
ılen kimseler için büytilt bir 

rekun teşkil etmiyecektir. 
Fakat mezbaha resimlerine ya

l>ılacak bir kaç kuruş zamla te
tnin edilecek 500 bin lira beledi
~enin açığını kapatmağa kan de
'5ıldir. 

b 
Yeni gelir ararken göz önünde 
Ulunduracağımız ilk prensip 

halkın hayat şartlarını bir kat 
dlıaha daraltmaktan içtinap olma-
dır. Bu gelir kaynaklannı, ge

lliş halk tabakalarının sırtına 
~üklemeksizin temin etmek lfızını 
dır. 
• Bugün !stanbulda her türlü 1h· 
tıyaç maddelerinin f}latlan yük
ltldıği hald kil Jjl Ularmın 

'1:81 '$~ Sa: 2; lJQt !! 

Dr. Celil Muhtar 
Bir Vakıf Yaofı 

Menkul ve Gayri Menkul Malları ile Para, 
Mücevherat, Esham ve T ahvilatınan 

Yarısına Darüşşaf akaya Tahsis Ediyor 

Pastısr Smtitüsüne teberruda bulund ulu için bir kısıhi gazetelerde aley
hinde dedikodu yapılmııı olan Prof. Celil Muhtarın Avrupadan d!Sndülü 

an alnıan bir resmi (Yaz.ısı 2 nci sayfamızda) 

Jıponlar Slngapurı karıl 111· * 

Viliyetimiz dahilinde ekmeği 
kartla alan bütün vatandaşlar 
evlerinde, ticarethanelerinde ve-

1 
ya her nerede olursa olsun elleri 
altında bulundurdukları buğday, 
çavdar, mahlut ve mısır gıbi ek· 
meklik ve yemeklik hububat ile 
bunlardan yapıhuı' unların mik· 
tarını bu sabahtan itibaren üç 
gün içinde birer beyanname ile 
bulundukları mahallin en büyıık 
mülkiye amirine bildirecekler -
dir. Nüfus başına 1 kilo un veya 
bunun mukabili hububat beyana 
tabi değildir. 

~ Sonu; Sa: 2; Sü: 8 

lacakları bir vazife telakki edil· 
mektedir. 

~ Sonu; Sa: 2; 'SU: 2 

MİHVER 
ÜSLERİNE 
HUCUM 

Yunanistanda Bir Ço~ 
Hedefler Şiddetle 
Bombardıman Edildi 

burıyı çıkanlın kuvvetlerin, 

Libya'da Gazale 
lngilizlerin Elinde :l:::~~E~r::r:~~:va:~ı:~ııiı: ı' Ku··ııı·ıe f ,,. rı·caref 

ılddetll bir mukavemete r11t· Kahi 9 (AA ) _ 1n "liz h • 
men, prka doltru aızmıyı mu· E ~~ · · . ~ a 
vlffak oldultunu bildiriyor. G ld • va tebliğı: Tayyarelerıınız Trab-
Slngıpur adHındı mevcut de- şua Si e 1 lusgarp limanındaki gemılere ta-
nlz ve hava Uılerlnln yerleri • arruz etmiştır. Ouşmanın çıkar-
ile kuvvetli tahklmıtın mev· dığı sis perdesine rağmen en 
cut bulundultu mıntıkalar yu• aşağı üç isabet kaydedilmiş ve 

.. :::k~.:·:::d:.::::r:ı~~:·:·.. lngiltere, Son Haftalar içinde Egeden ~~::. 4~1ı!:~~~ımu:!ıe:e~: 
20 M"I l. J k M J S t Ald de başka bombalar düşmüğtur. Afgan Hududunda ı yon ıra ı a a ın ı Ayni gece Yunanıstanda Sa· 

1 
• • 2 im ı · . lamin denız tersanesıne de taar• 

ngllızler A an ~ara, 9 (TAN~w - skend:· ~lman ticaret muahedesının ta! ruz edılmıştır. Cephane fabrı • 
• run lımanına ve dı~er cenup ~- b.ikatını kola.y~aşt_ırınak ve sa_bıı kalan ve denızaltı tamır atöly~ 

Aıanını Yakaladı ~an1arım\za so~ sun1erde tngı- fıy~t mese~~ım ~ır haı ~ııne ıerı üzerinde bomoaıar ıniuaıt et 
Tahran, 9 (A.A,) _ Rus • İnglUz l~z İmpa~atorlu~u ıı:.ıemlek~tle • b_aglamak ıç1? alaka~ vekaletle ımiştir. Atına civarındaki Me· 

krtalan gelmeden önce ırandan ay- rınden ?ır çok ıthalat ve bı~~s- rın ~elegelerınde1! murekkep bır 1 nıdı hava meydanı da bombardı· 
rılınt1 olan iki Alman ajanı, Efgan s& manüatura eşyası gelmıştır. komısyon Başvekalette çalışma man edilmi ve me danda an· 
'1ududunda bir çarptŞmayı milteakrp Bu gibi muvaridat gittikçe çoğ~- lanna devam etmektedır. Bu ça gınlar çık~Imıştır y y 
fngllizler tarafından yakalanmıştır lacaktır. Diğer taraftan İngilız lışmalann süratle bitirilmesine Donanmaya mensup. tayyareler eu
Keblle~er arasında fesat c;tkannakla İmparatorluğu memleketlerinin gayret edilmektedir. ma gecesı Orta Akdenizde düşmanın 

; meııgııl olan bu ~an~rda; birls: er Türkiyeden mübayaatı da art - Diğer taraftan ~si şahıslar· lkl Ucaret vapurum.> torpillemişler· 
•ı:ı bir A= :-~Y; ıröı ~ t~ 8 · maktadır. Yalnız Ege mıntaka • la devlet müesseselerinin Alman dir. Vapurlardan ilki bir veya galip 

ığı yara 1 Y e m ş · sından son haftalar uırfmda 20 yaya sipariş ettikleri iliç, kim· blr ihtimalle iki torpllle hasara ut
milyon liraya yakın mal satm a- yevi maddeler, makine ve makı· ratılmıştır. İkincı gemiye bir isabet 
lınmıştır. Bunların arasında zey· ne aksamı ve yedek parçaların kaydedildikten sonn ~emlde bUY<tk 
tinyağı ve tütün de bulunmakta· dan mürekkep 1300 ton kadar il· bir yangın cıkttlt störil~Ostar. 

Bir Maden Ocağında 
lnfilik Oldu 

İzmir, 9 (TAN) - Karaburun cl· 
va madeninde bir infilAk olm111 ve 
ameleden Ragıp parçalanarak 61mÜS· 

ltür. Dört i:içi de yaralanmt,ıll", 

dır. halat eşyası Bulgaristana gelmiş Cephede vazıyet 
Almanyadan gelen mallar tir. Bunlarm ~akınc_la memlek~ • Kahire, 9 (A,A.> - lıııWz tehlitü 

tlmize sevkedıleceğı haber venl-
Ankara, 9 (TAN) =-: Türk • mektedir. a- Sonu; Sa: 2; Sil: 1 
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indirilebilir 1 
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1RFAN BEHCET 

yapukıan gıb genç J(esilen 1500 Hayvan 
y e ıya rar Et fiyatlarını arttirıp arttırma

mak meselesinde toptancılula 

b r n rı su ere· Kasaplara Dağıtıldı 
C epler ve toptnncllar ıırasmda et 

nnrhını yü eltm k çin b gösteren 
ht r yüzund n eh rd<." bırknç gün

d nberi koyun eti bulunnm mı b Vi-
e altmcLı yet ve Fıy t Mur ab KomisYonu 

ı t n hmm yük lt lın ıçin hiçbir 
m ul bep bulmamı toptancılara 
ihtarda bulunul r k hlrde mevcut 

plık hayvanlara yiyecek verdir-

Bir Kısım Resimler Ar tırllacak 
yılındaki mezbaha resmi geliri kadar 
vnrıdat temin edlleeektlr. 
Ş hir Meclisine yeni bazı teklifler 

daha yapılacak ve bu suretle B ledi
ye bütç ndeki muvazcn izli ın on
lenmeslne çalışılacaktır. Bugun tQp-
1 nac k Şehir Mecllsinin mczbahıı 
J.'('sminc zam yapılma ı teklifim mü
z;ıkcre edeceği beklenmektedır. 

Belediye gelirlerinın günden güne 
azıılması, masraflann ise gundcn gü
ne artması Belediye butçc ndc ehem 
mfyetli surette te hini göstermiş, he
sap işleri mudürluğü bırçok m~kül

lcr karşrsmda kalını:şhr. Blllı it
faiye, temızlik ve sıhhat işleri mu
durlüklerırun masran n yüzde yüz 
yırnu n ııbetinde yukselın , yol ver
gısı ve buna benzer gcllrler nznlınış
tır. Memur ve mustruıd ml rin m 11 Maa 1 r::ı ve ücreti re y pılan fev
vc ucrctlerine yapılma 1 ı zmı gelen k 1 de zammı karşılamak içın hukö
zamlar da Belcdıyey bir milyon ıı- metin de Beledıyeyc bir mılyon lir -
rad n fazlaya mal olınu tur Bunun lık bir yardımda bulun c ı bildlril
üzcrınc ıncelemelere b lı~n .. muh-ı me tedır. B zı B led ye r ml ri 
telit komısyon,. Belediye r ımlcrinc arttırıldıktan -.e huköm Un bir mll
yapılmııst lfızon gelen zanılıın tesbit ,yon lıralık yardunt dn eklcnd1kt n 
ctmış ve kanun çcrç vc:;lnc gırcc k onra Bel d ye bütç l d n 1 ec k
zamları da Dahlhye Vek 1 tine bil- tir. B tun bunlara r m n Belediye 
dırmiştir bOtç ndc yeni ta arrufl r ynpı1mıı-

• sına da karar verılmlştir. İlle olnrak 
Şehir Meclisinin salfıhlycti dahl1"n- bu yıl Belediye yol in tını ve ta

dclO zamlar hakkında hazırlanan lfı- ınirntını e lı surette tahdit edec k, 
yiha Meclise vcrılınl~lr. Lllyihnya tezyml mahiyette hiçbir iş y pmıy -
gorc şımdilik mezbaha resmınc bır c k, p r , bahçe v benz ri gibi ı -
mıktar zam yapılacak bu ur tle 938 lere p ra harcamıy caktır. 

r 
• 
ır 1 

Gerek tıp alemınde, gerek Kı- yırlar yaptığını, Avrupada tale
zılay muhitinde ve gerek içtimai be okuttuğunu, karakış günle -
ve iktisadi sahada memlekete bir rinde bir çok fakirleri himaye 
çok faydalı ve hayırlı hizmetler- ettiğini bildig1miz profesor dok-

1 de bulunan profesör doktor Co- tor Celal Muhtann bu yeni hay
lal Muhtar yenı bir vakıf tesis rının butün memleket ırf n ale
etmiştır. Bu tcsısin hedefi li e mini sevindirecegine şuphe yok-

d b ri 
Ön~er tahsilini birincılik, ikincilik ve- tur 

m n ır r , H n ıs- b nl . · 
d b r t llyt yar 1 m ve ~a 1;l ara .. ben.zer ıyı dereceler Bu vakfın baliğ olduğu mik-
n ald ı yar 1 nn t iriyle bir-ıile bıtıren oksuz çocuklara Av- tar malum olmamakla beraber 

1ın t rupanın ilim ınerkezlennde tah- ;> anm rnılyon liradan az olmıv:ı-
ml 1 tar fmd n sillerıni ikmal ettırmektir. cağı tshmin edilm >ktedır Profo-

""t"'rr'"";ne verilen Profesor Celal Muhtar, bun- sor, bütıin mevcudunun yansını 
diln b şlan- dan dokuz sene evvel, ;>ani 26. vasiyet etmiş bulunmaktadır. 

10 933 tarihınde de a) nı mnksa!- Esasen hadısedeki kıymet., k -

azilli 
Su ar 

Ovasını 
Ka ladı 

Hamam Ücretleri 
Arttırllacak 

1 
hUkOmet arasında bir görOı far· 
la var. Toptancılar kıı dol yı· 

yle ıehre az hayvan gelmekte 
olduğunu ve zaten münakale gOç
IOğO yllzUnden masrafların da 
çoljaldığını llerl sürerek fiyatları ! 

arttfrmak istiyor, laıe M UdOrlO· • 
ğU böyle bir yUkscll,e lllzurn ol
madıljını iddia ediyor. Bu yUz· 
den b rkaç gUndenberl lstanbul· 
da kifl mlktard hayvan keı le· 
miyar ve et sıkıntısı çeklllyor. 

la e lflerlne bakan Vail mua
vini Ahmet Kıntk gazetelere ver· 
dlQI beyanatta, et flyatlarının 

l 
artmaıına sebep olmadığ nı ve 
buna mOaaade edllmlyeceölnl, 
toptancılar 11rar ederse, hUkOme-
tln yeni salAhlyetlerinl kullan· 
mıya mecbur olacağını ıöylemlf· 
tir. : 

Bu vaka bize odun narh) itini : 
hatırlatıyor. O vakit de oduncu· : 
hır narhın arttrrflmaaını istemi§, f 
hükOmet odun f yatlarını 50 ku· : 
ruı indirmekte ısrar ctrolftlr, i 
Neticede oduncular odun getirme· E 
mit ve ıehlr bugUnkO odun buh· 
ranlyle karı lafmııtır. HOkQmet 
et flyatlınnı arttırmadığı veya 
a O r a t 1 e el koymadığı 

takdirde yarın da, toptancılann 

I
• ve celeplerin hayvan getirmeme· 
• teri yuzü nden sıkıntrya düteblll • 
• rlz. 
l Çünkü meseleyi bir kül olartık 
f tetkik etmek ııızımdır. HUkOmet 

1 
odun fiyatlannı lndlrdllil zaman, 
odunu kendi va11talıırlyle fChre 
getirmeyi ve kendi teıkl!Atlyle 
daljıtrp satmayı deruhte etseydi 
bugünkü buhran hıısıl olmıyac k· 
ti. F' kat bir taraftan her veyi 
serbest bfrakıp diğer taraftan i
şin yalnız bir tarafını kontrole 1 
Ubl tutmak, mutlaka fena neti• 
ce verir. Et işinde de hükOmet • 
ti menıeln~en kasaplara kadar i 
et itini kendi va$ıtalarlyle idare ı 
etmeyi göze almıpa, o vakit etin 
fiyatını lstedliil kadar lndlrebl- i 
lır. F kat yanm tedbirlerle bu it 1 
dUzettılemez sanırız. 1 

la Kadıko) unde Yeldegınncnın - mı) ette degil, keyfıycttedır El 
deki apartım::ınını Darüş efakaya emegi ve alın terı ıle birikLirıl n 
vakfetmiştı. Şimdi de bu eskı bir servetin memleketm ıl m ve 
vakfının butun hukunıleri bakı 1 irfanına tahs•s edilmis v<> bu a
kalmak şartıylc yenı bir vakıf I hada memleket zcngınlerıne giı
tcsis ve bu vakfını da yıne D - zel bir omek verılmis olmnsı te- m 

Mask ile Dolaşan 

Sa ıkah Yakalandı 
Dun abab srurt dörtte Gnlntada 

ruş efakaya tahsıs etmıştir. sısın büyük kı) metıni ifad ye 
Bu büyük kalplı ll•San, yeni kafidır. 

vakfının şartı rının ycrınc geti-
- rilmesi için bılcümle mertkul ve Denize Düşen Bir Çocuk 

Kurtarıldı 

Cümhurreisliğine Seçildi 
Lbbcm 9 (A A ) Cumburrcld lntl• 
br için r y verm i l, h n ı tamamlan

ma ttır Bununla ber ber Dahnı,.e Nuır· 
nn tubıt edilen rakımlara ı6rc. Oe· 

ncral Cıırmoııa, blltUıı m mlckC't dalıUinde 
rcylenn herncm ttmammt lr.,••nnuıtn 

gayrı menkul e yası ile para, mü 
ccvberat, esham ve tahvılSt ve 
sair eşyasının yarısını vasıyet et
mı tir. 

Çok eskidenberl ı rami bıldır
meksızin ve mutlaka g zli kal -
masmı şart koşar k pek çok ha-

. .a:P.ASifiKS'· HARBi·. ~ 
Jt? B tar tı 1 ınc de 

/ngiliz resmı tebliği 

Japonlar adada bir lıava 
meydamııı ele geçirdi 

Londra, 9 (A.A.) - Japon mem -
bamdan verılen bır habere ıöre, fc
cır vakti Sıngapurda karaya çtkan 
Japon kuvvetlen aat 13,30 da Ten
gah hava meydanını 1 g 1 etml tir. 
Ayni habere göre, Japon birlik! n 
S n pura 15 millik bir m fede bu
lunmaktadırlar. 

Jııponlarm kıırny::ı asker çıkarmak 
ıç n S ngapur ad sınm batı snhlllnl 
cçmeleri, Johor bo zınm o sahilde 

dıır olma ndan ileri gelmiştir. 'n!b
U •de ıısker çıkartldığı bildirilen yer
lerde boğazın genı~lığl bir buçuk ki
lometre kadardır. 

BIRMANY A'DA: 

Rangon, 9 (A.A.) - Paznrtc 1 ak
pmı neşredilen ordu tebll~ınd Bııl
ween cephesinde hiçbir değı ıklik ol
rn dığı kaydedilmektedir. DUn sab h 
dÜiffi n tayyareleri Mulmcin'in 50 
kilometre Gfmallnde Balween n hrl· 
nln prk kıy mdaki İmparatorluk 
mevzilerine taarruz ctml lerdtr. Bir 
muddet sonra lmp ratorluk ve dilş
man kuvvetleri arasında bir portatif 
sılAbl r ateşi teati edllmlettr. Av ta:v
yarelerının himayesinde harekete ge
çen İmparatorluk bomba tayyarcl rl 
dUn küçük dU~an tahrıld tmn za
rarlar verdirmişlerdlr. 

F. HlNDISTANINDA: 

Batavia, o (A.A.) - Felemenk teb 
lı i: Japon tayyareleri bu sabah Ba
tavta ve clvnrlna taamız otmişlerdlr. 
Bu hu usta başka mıılOmnt yoktu;:. 
Japonların Bahkp:ıpan cenubundakl 
m v 'ı faallyeUcri d \ m ctmckte
dır Bur dn ldlçuk J pon dcvrlycle
rl enup JsUkamet ndc llcrl me te 

e nO e öre kar yolund n Ban 
dJertnasin'e ula§DUYn çal makt dır. 

Jt,r, tarafı 1 ınc de 

Moskovanın batısında düşma
na ındirılen agır darbeden sonra 
~ mevzi işgal edılmiştır. Batı 
cephesinin dıger kesımlcrinde de 
bir günde 11 mevki alınmıştır. 
Bu cephede topçumuz on du man 
tayyaresı tahrıp etmıştır. Ce
nupta ilerleyışimızı yavaşlatmı
ya çalışan duşmanın genış mayın 
sahalnrı ve dıger engellerı temız
lenmiştir. 

Cenupta mukavemet larıldı 
Mo kovıı, 9 {A. A.) - G z t 1 re 

gel n son haberlere yöre, Sovy t ta
arruzlarının gelişme yle llg ll mub -
rebelcr şimal b tı ceph ıyle Kııli -
nin önlerinde ve merkez k ım nd 
devıım ediyor. Şıınııl b tı cephe ld 
Almanlar bUtun ihtlyatlnrmı ileri 
iirrnU lerdlr. Almnnyad n uçrıkl rl 
bırçok kıt lar da gctlrı1m tir. Bu 
hfıdl eler Alman mevzllennın rt n 
bır tehdit altında bulunduğunu gö -
tcrlyor. Sovyet birlikleri önemlı b r 
ııchir bö esınde ımdı muh m m h
ver kuvvetlerinin arka ını ve y nl -
rmı çevirmiş bulunuyor. Merkez c P 
h nden taf llt'ıt almm mış i e de, 
cenup k iminde iddetlt dı n mu 
ka metınln kınldı ı ve mild f 
hattına girildıgi ::ın1 ılıyor. 

Bir Stoklıolm lıabeı·ine göre 
Stokholm, 9 (A.A.) - G n r 1 Gu-

8 ev komutasındaki Rus Ovari -
fayları Leningrat doğu unda bir yer
de Demir çemben delmıye n uv r -
fak olmuşlardır. Şimdi ~ hlr 1 ık -
metinde kendilerine yol açın ki me3 
guldür1cr. Bu Rus delme hareket nln 
yapıldığı nokta tebll •de blldirilmc
ml~se de Leningrat doı,rusundn Lado
ga gölllnOn 30 kilometre cenup ba
tısında ve Şluselburg civarında oldu
~ snnılmaktndır. 

Çevirilen Rus kuvvetleri 
Bertin, 9 {A.A.) - D.N.B, nin a -

kerl kaynaklard n ö rendı ne göre, 
Alınan z.ırhlı kuvvet! rl, m rkez c p
he indeki dllşman mevzilerine k rşı 
Şub tın ilk günl rinde şiddeti! bir 
hücum yapmııılardır. Bu Alman hü
cumu neticesinde, iki dQ m n p y -
de tümeni çember içine alınmıştır. 
Beş Sovyet piy de alayıntn ı rl ile lr 
tibatı kesilmiıı ve çemberi nmi11Ur. 
Birkaç gün süren ş!ddetll ç rpışm -
lar esrıasmda, dQ11mnn t~killerl cı
raflndaki çember, daralmışltr. Başka 
birllklerhUn kurtarma te bbUılcri 
de muvaffakıyetsizliğe uğramıştır, 

Sıvastopol önünde 
Mo kova, 9 (A A.) - Sivnstopol 

kale i kumandanı G ncr 1 P trof, 
kaleye k ı yapılan hOcum e:n n
dn ölen ve yaralan n. Alın n er-
1 rintn miktarmm 35 ile 40 bin a~-ı
sında olduğunu söylemi tir 

Altın Fiyatları 
Altm otuz üç liradır. 

külçe altın 450 kuruştan 
Brgrtn 
tılm tır. 

r-i{ifç"üK HABERLER· ı 
: : 
• ..._.... •••wwwcw -••-•-- • 

Evleri de Un 
Bulunanlar 

y 

Be ediye, Gelir Kay· 
nakları Arıyor 

ft.n Baştaratı 1 inçld tt1fj Ba tarafı 1 incide 

Beyannamelerle bildirilecek o- ucretfori harpten evvelki seviye
Ian hububat ve unlar toprak mah de kalmıştır. Bcledıye, şehirde 
sulleri ofısi tarafından değer fi- i liyen butun nakil vasıtalarının 
yatı ile satın alınacaktır. Bu hu- bırıncı mevkı biletlerme uI 
sustnki tcbligi aynen koyuyoruz: bır zam yapabılir. Meseıa tram-

vııııyetten tebliğ edilml§tir: vayl rda bırıncı mevkı ucretleri 
1 - Fırınlardan ekmeQI kart ile s kiz kuruştan 10 kuruşa Ç'lkan

alan bütün vatandaılar ellerinde ve labılır. Bu ikı kuruşluk zaın bc
evlerlnde bulunan buğday çavdar, ledıye)e nede yarım milyon lı
mahlOt ve mısır ile bu nevıden un raya yakın gelır tenıın edebılır. 
ıarı 2 15955 1&7 sayılı kararnıımenln B b ki 
vcrdlCil aalfihiyctc müsteniden 10 2/ u zammı, yıne ırıncı mev 
942 gUnO sabahın~an 12 2 942 akşa· ucrctlcru e munhasır olmak u
mına k dar bulundukları mahallin en zer , c.h er nakıl v ıtalarına d 
büyük mUlkiyc Amirine bir beyanna· tatbik mumkundur. 
me ile blldlrmlye mecburdurlar. D er bır gelır kaynağı da, 

2 - Nüfus başına bir kilo buCjday ha\ nga l ve elektrık arfıyat.ını 
ve bunun mukabili un, çavdar, mah· tahdıt ı ın bır kaç gundenb rJ 
IOt ve mısır ile beher nüfuı ba11na t ıv ıy<' cttigımiz usulu tat.bık 
bir kllo hububat ve bunun mukabili ıle temın mumkundur. Hnvaaaz 
bir kilo un beyana tiibl deCJlldlr. nı b g ld b" "' 

r. • • • • • u un o ugu gı ı, muayyen 
Tıcaret Vekıluıın ızalıatı s atterde verec ~ıne, mevcut sar-

fıyatın yan ndan fazla havngı:ızı 
ve elektrık sarfed nler:ien mu
ayyen hır ceza almak sureuyle 
tahdıt d ha kolay ve daha pr&· 

- tik olur. Mu yy n mıktard::ın faz 
l rf deni ıd ıı alınaca.I( cez -
da beledıyey varıd t olarak kay
d dılebılır. Bu kılde elde edıle
cek gel rd n h uuntı çclcmı
Y<'c ı gıbı, matlup olan tll ar
rui da temın edılmı olur. 

İ tanbullu beledıyenın ıstedı
ğı fed karlıgı yapmakt n çek n 
mcz. Yalnız buna karşıllk bele 
dıycnın kcndı ışlerı ve ihtıyaçlar 
ile daha sıkı ve alakalı bir suret 
te mc gul olmasını ıster. Fcvka 
üıde vazıyetin doğurduğu odun 
komur ve gıda maddeleri gıb 
bazı işl r vardır ki, belediy nuı 
bu ış de daha fı:ı l olması ve 
b n menfaatlerını koruması 

n )C yandır. 

1: 
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T A N 
ABOll• a•DBLI 

TOrktye 
400 Kr. t lene 
7IO • 1 Ay 
400 • 1 Ay 
1IO • t Ay 

"d"" delllltlr"'e" 1?5) 

Ecnebi 
2800 Kr 
11500 .. 
800 • 
100 • 

Denizinin 
kontrolü Meselesi 

Yazan: M. ANTEN 

uzak prktan selen son haberlere 
ıöre: J ponlar Sineapura kartı 

-.namı taarruza ıeçmiıler ve on iki 
IUt devam eden pcfdetli bir hava 
'bombardımanmdan IODn adılJUn li-
111&1 kıamına asker çıkarmaya muvaf
fak olmutlardır. Diler bir Londra 
telcrafma ıore de: 

Japonlar, Pa1ifik müdafaumm en 
1-,Iıca ÜHil olan ve General Wavellin 
1bnuml kararıihınm merkeai bulunan 
Cavan Pılı büyiik bir t.aarrwı banr-
1-ınaktadırlar Bu taarruz Sineal'ura 
~ıı yapıl* 

0

taarruzla beraber bık'aaf 
edecektir. Surabaya'nın bombarclma
lb, taammuı mukaddemesi olarak te
Jlldd ed.ilmektedir. 

8aWıiyettar askeri mlltehaaıala
l'llı kanaatlerine ıore: Bw;abaya ve 
bQ tebrin limanı olan TaQjoıık - Pe
IU Holanda Hindiatanınm müdafaası 
~. Japonların Hınt Okyannsuna açıl
lbalarma mani olması bakmılanndan 
COk mühim bir rol o)'Dlyacülardıc. 
'riııe ayni mutebaHıslara ıöre, Ja
Ponlann Surabayaya karfı taarruza 
leçebilmelerı için bu mevkiin ileri ka
fakolu vazifes ni ıoren Madura'yı e· 
le ıeçirmeleri icap etmektedir. Bura
lı, Felemeıık Hindiıtarumn en müs
tahkem blr mevldidir ve balkı çok cen
llverctir. Cavada derinliiine bir mü
Waa hattı kurulmuıtur. Madura ve 
ltarabaya'nm arkumda bizzat Cava 
•dasınm kuvvetli müdafaa hatlan bu
l11Jımaktadır. Hint Okyanusunu Çın de 
111Ziadan ayıran Cava adasının ıtrate
Jiit ehemmiyetini ve blzıat Çinin mü
dafauı bakımından laymeüni Çmli
er de takdir ederek bu adaya Çin 
lnıvvetıeriııin ıoııderilmetını teklif et
lllitlerdir. 
Suısapuran bü:rük Japon taarrunna 

kveı ne dereceye kadar ve ne kadar 
'81DaD dannabileceii hakkında bazı 
tabminler yapılabilir, fakat kat'i b!r 
ıe,. töylenema. YalDU Sinepıır Ja
llonlarm eline ıeçtl.ii takdirde dahi, 
Japon donanmaamm -Tokyo malüil
leriıılJı iddi.alannın sıddına ol:ırak
lfint Okyanuaunu derhal kontrolü al
tına alamıyacaiı kat1 olarak ıoyleııe
bilir. Çliııkil, Cava ve Sumatra miit
tefilderin elinde bulıındukça, Singa
llQı- diilM Gabi. bii:Jii,k Japoıı harp 
le:nıileri Prince of Walles'in llubefıl
lle utramamak iç n, bu tehi keli bofazı 
•tarak Hint okyanusuna açılamıya

caldardzr. 

Çinin Vaziyeti: 
Diba Saalbay'dan töyle bir telr;raf 

lelmietir: "Çunı-Kinı'te Bi.rmanya 
1olumuı mukadderatı h•kkında bMYiik 
bir endite ve uabiyet vardır. Cin kav 
•etleri ba yolu müdafaaya haaırlaıı
lbaktadırlar. Bazı Çin ıueteleri, ln.
lllt•eniıı b11 yolun intaama 7Ü te
lle mani oldutwm ve bu mühim yol11n 
lbiidafaıw ıçuı lrlfi ıayret sarfetme
dlji takdirde bu yolun tamaml•nmıı 
Ohnuaun bir 11e yaramı:vacatııu 741-
llaaktadırlar.,. 

Japon hariciye nasın, Toıo'nun 
tilıı yaptJiı 1U beyanat da pyaıu dik
kat sörillmektedir: "Japonya Çın ile 
lllilnuebetlerinı kunetlendirmek .için, 
tindeki butün Jmtı741larındln vuıeç
llllye karar .. rmiıtir. Sadece Ç ndelri 
Japonların. menfaatlerini hima:re ede
tektir. El konmuı olan otuz doku 
f•brika uhiplerine iade ed.llecektlr 
111&1 altındaki mmtakalarda bulunan 
btm maddeler de Çine ıonclerilınckt• 
dir ... 

llU..• radyolan, Amerilwım Çin
lUert un ve adi ırktan uydıklanm 
>'•J'ID&ktadırlar. 

Btitlln bu •ropqanda netri7&tmm, 
•e Japon hiildbnetinin aldıiı bu ted
birlerin pyeafnin, ÇiD efkln umami
>'etlni lncilizlerin ... Amerikahlana 
ale:rbine çevirmek Ye Çin De bir nJb 
hPmak ınaretiyle bu memlelretteld bü* kuvvetlerini bqb cepilelerü b1 
1-..ıs lmklnmı temin etmek olda· 
h pek açık olarak 16rtilmektedir. 

Birmu7a amwnl laamaaclaaı diıı 
hPtıtı bir be7&D&tta: Ban :rabmc:ı 
~dalara brp, Raacon'un •• 
lliriiumya yolmıwı her .. " nime 
IOımna kadar müdafaa edllecelbıt 
ICSJt..a mecbari;retiDde Jra1cbiını 
büclinniltir. 

Kanetlerlnl, ukerl .. ikbta41 im
~la miitenuip olmıyacak tekilde 
Colı: leaİI abalara daiıtan Ye limdllik 
-Qadm batlra· :lnciltere •• Amerilra 

TAN 10. Z. HZ 

A vrupanm ıulh iç:nde yüzdüiu 
ıunlerde, Çın - Japon ınilca· 

delesıne aıt haberler, bıze dilnyanm 
uzak bir koıes nden ti buralara ta. 
dlr uçurulmuı, ve nasılsa k&r11mıaa 
çıkınıı sabun kopliklerı ıibi gelırdi. 
Belirmelerıyle ıonmelen bır olurdu 

r 
l ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR ) TAKViMDEN 

IR YAPR&ll 

Cephelerde yapılan bu tun savaşla~ ;...• 1 ! 1 r r r Mil 
Mütevazi Bir Muessese Bir HapazanbkBahsi 

d 
Yazan: ULUNAY nn, bırbırıne zıt ikı zıhniyet araıın

daki bır boiuşmadan ıbaret olduiu
ııu ancak ikinci cıhan harbinin dlin
yayı sardriı bqunlerde anlıyoruz. 
Ve ancak buıundür kı Çın-Japon 
harbi ibik olduğu ehemmi7eti kf'ı>· 

...... o • .-...... _., .. 
''Bal ıkesirliler Yur U,, 1,,.e11 .. tıkavaicle ıare "plat. 

olan ~ ID bqhfnU tahlil e-

betmiı bulunuyor. 
Yurd naıl kuruldu? - Güzel bafannua tırrı nedir? -

deJ'im. Bizde "barazan., çok 'YiJ'en a
dama derler. Frenk.,crde boiazma clilt 
idin oJan1an üçe ayırD'lar: "Atnnm 
ta4mı bilen", "çok yiyen'', "obur". 
Bizde böyle muf umf aJfllmaZ, bep
tine birden bapuan der ıeçeris. Ha 
puanm aa1ı ekmek uwıuına gelen 
"baba. clar "Habbu" ekmekçidir. 
''llabbuan"

0 

elanekGiler demektir. En 
kuvvetli sıda. yemeie alem o1mua ve 
bu nretle bapeaanlık da botuma 
dtilktin1ere ulat olmaıtur. Çaplmılar 
arumda ''llapayı byclm mı?,,tlbiri de 
buradan ıelir. 

Bea senedenberi Çin diyarlarında 
cereyan eden harbın yanında Mısır 
çöllerindeki mücadele bir çocllk o-
7Wlcaiı kadar batıt kalır. Zira As
nııın iki un ırkı araaındaki bu dö
viiamerun yapılq tarzı bir arap saçı 

Dar büt~ ile yapılan ve gapılaetık ifkr 
keair 'rilbeti ele 
ıeı&Glerin teaebbilaii
ne yardıma batta.. 
11111. l1k aene bin, ba 
ıene de 2000 li
ra vererek yardım 

lıtanbalald melı:· 
fucın. teplerde oku- r ~ 

yan Balıkesirli KflnÇ· 1 1 
l•, elele vererek bir 5 A 1 D 1 E S L E R yurt lmnnuılar. 1'u- .. _______ • 

ııbi karma karışıktır 
Japonlar üç ıenedenberi Hankow'a 

aıkıttırmaktadırlar. Chanııba üzeri
ne mutemıdl ıurette yapmakta ol
dukları hucumlar iıe, ancak seçen
lerde taıııamiyle ortadan kaldınl
mııtır. 

rada TtltlP kalkıyor 
ve )'i)'ip içiyorlar. 

Butün diler cephelerde Çin ve Ja
ponlar bir kör döviiııine siriımtler
dir. Me7dandl ne muayyen bir harp 
hattı, ne belli bir orclu vardu. Her 
Çinli, her Japon ile, her yerde ve 
her tarzda mucadelededir. Çinliler Beş ıenedenberi süriip pden Japonya - Çin harekatına sahne 
bu •uiyeti şöyle hültaa ediyorlar: olan Çini gösterir harita 

Yetmiı ıenci banndıran ve doyuran 
bu yardan aenellk bütçesi, dayamaıı 
Ye clötemeai kadar mütevazi. Senede 
on bin lirayı ıeçmiyor. On bin lira 
fle 70 ıenci bir yıl doyurmak, ısıt
mak •e icabında iliç, doktor parası 
da vererek tedavi etmek -bılha11tı Jl
)'OCek ve yakacak fiyatlarının bu ka
dar yiikıek olduğu bir devirde- hıç 
de küctik ıörülmiyecek bir baıandır · 

Genc;ler bana bu bapnnm 111 nnı 

"Biz balık ıuda yüzer ıibi dövü
ıüonu.,, DülllWl onlan IQ sibi her 
tarafta sarmııtJr. Fakat oaı.. bir 
balık libi ba IU:FWI iGınde 711smekte 
•e 7&1&1Daktadırlar. 

Bu yapyıı (tevekkül) ile el ele 
vennlı delildir. Kaç aenedir tlni
formalı ve tlniformuıs; N9ml ve 
ıayri retml; usta ve acemi bütün 
çeteciler, açık cephe harbi yapmaya 
Jaft&fDWDll; ıeride Japon irtibat 
hatlarmı mütemadi ıurette tacis et
miılerctir. 

Çin mUdafaaıı, kabaca, iiç eaa1 
noktaya ayrılabilir: 

1 - Şimal cephetl: (Nanldns ıeh
rinin ıimali sarbiainde, tarı nehrin 
deltuı içinde bulunan ve hali ha
sırda bü:rUk bir kıtmı Japonlar ta· 
rafından iısal edilm.İI olan birind ve 
ikinci harp taluıeleri). 

2 - Cemıp sahil cepheli: (Bir· 
maD78 yolunun müdafaa edildlii dör 
düncü harp tahae91). 

3 - Merkez cephesi: (Yaııcçe neh 
rinin etrafındaki araziyi ihtiva eden 
bet.inci ve altmcı harp talmeler:). 

** Eaa• Çin orduıu, bethıcl ve al-

5 Senelik 
Çin Harbi 
Avrupanın sulh içinde ytlzdii
ftt günlerde bafhyan ve bet 
senedenberl devam eden Çin 
harbinde cephelerde 1ap1lan 
bütün savqların, birbirine nd 
iki zihniyet araaınd.aki bir bo
ğu,madan ibaret oldutunu an· 
cak ikinci cihan harbinin dtin· 
yayı sardliı bqünlerde anlı
yoruz ve ancak bUlilndtir ki 
Çin - Japon harbi llylk oldu
ğu ehemmiyeti kesbetmiı bu
lunuyor. 

Halka kartı nazik ve kibar dav
rannuz; elinizden celdlii vakit 
ona yardnn ediniz! 
Ödiinç aldıiınıı butün qyayı i
ade edinlzl 
Köylülerle nptıiınız her turlu 
ıhı veri,te namuılu olunuz! 
Satın aldıtrnrı her te)'ln parnını 
ödeyiniz! 

Temialiie ehemmiyet verinlzl., 
Sekuinci ordu kumandanlarmm 

aılrerl ticillerl ıayet parlalrtır. Bu 
tecrübeli askerlerin bir çoiu 12-lS 
ıene evvel muhtelif sebeplerle hü
ldlmetteki yükıek mevkilerinden ç~ 
lrilmia, kuvvetli talııiyetlerdir. Bun 
lar General Chians-Kal·Sbek'ın Çiıı 
ittihadını kurmak ve Japon ihtira1-
lannı durdurup, yok etmek içia ça
lıpnakta olduiunu anlamakta çolr 
ce9kmediler. 
~inci ordmıun ıiyul komiaeri. 

kendisinin ve arkadaılarmın Cbianı 
Kai - Shek bakkındalri ilk intib"la
nm ıö71e anlatmaktadır: "İlk za. 
mmlan onun hakikaten Japonlara 

l:lJl8 Sonu: Sa: 4; SQ: 1 

anlattılar: 

- Elimu, kolumuz ve kafamız ça
lıpbilir vuiyetteyken batkalarındın 
ıeçinecek para •e yardım aramalı:11n
u, u olan ıelirlerimizı birleıtırelck 
murafımısı azaltmayı dütiindük. Bu 
yurdu böyle kurdıık. Bedavac•hiı 
ıençlik pnarumuzla telif edanedik. 
As da olsa çorbada tunmuzun bulun
ma11m fıtedik ve böylece birlee,.rek 
çalqtık. 

* * * 
9a1ıkealrliler, yurtlannı bur.dan 

bet MDe evvel SSO tin 1ibl pek 
kileük bir bütçe ile ve tiç kitilik o
larak kumraılar. llk Bnce aralannda 
bir cemiyet :npmıılar. iki odalı bir 
ev kiralamqlar, bir oclaaım cemıyetirı 
:c1are oduı olarak ayırmıılar, di'er 
odaya da tlc br)'Ola 7el"leıtlrmitler 
ve üç talebe aylık ıeltrlerini birbir
lerine eldeJ'lnce biitün bir tahlil yılı 
stil ıibi ıeçinip ıitmiıler. 

Bu tqebbüs ikinc:1 tene biru dma 
ıenltlemit •e doku kitlllk olmllf. 
Bütçe bin liraya çıkmıı, Oçtincll ıene 
kadro 27 talebeye çıkanlnua. ba ara
dl da yurt allka uyanclınnıı. Balı-

tmcı harp tahnetinde cephe 
kunnuıtur. Burada, Yancçe nehri
nin, Han-Klanı nehriyle blrleetllf 
noktada; Hankow leminde rütubetli 
bir tehir vardır. Bu ıebir •7Di sa
manda, Çini ıimalden cenuba kate
derek ikiye ayıran bllyilk tren hat
tmm da tizmndedir. ltt• Nanldas'in 
dfiıtflifi ıilndenberf Japonlar bu teb 
rt almalı: tein atrawmalıctadırlar. 

cok 11cak tutmınn mavi pamukludan 
yapılmıı ilniformub'le itine devam 
edebilir. EkaeriJ'etle a7&1mda ayak 
kabın olmadılı bal4e, lcabmda etin
de 90 kilometrelik yol 7tir1lyebllir. 
130 1aırq etbi ufak bir aybta ka-
naat eder. r----·----------------------------------------------------------------

~s;;~~EE. ı C•J tt: a ~ ,."" 
~ ~.:rıe,=n:::-8= BALIKLAR DA GÜLSELER GEREK9\9 
eır kuvvetli mtittefllderinden olan 
Çin kızıl ordmuna verilmlatir. 

Hankow'u elde eden Yaneçe neh
rine de hikim olur. Beriyanda; bu 
nebfr Çinin dablJlndeld bufn4'1erf 
harice akıtabilecek )'eClne mahreç
tlr .Dola711ıle bu aulardaki ıeyri se
ferı idare edenler Çının dahili eya
letlerine de hülmıetmiı olurlar. İı· 
te Japonların ıoz diktikleri Hankow 
ıtrateji balumıııdaıı böyle mühim bır 
tehirdir. 

Bqiln, Huıkow kitaPCI diikkln· 
lırındl en çok aatılan kitaplar; 
"Kuılordu naaıl sekizinci 701 ordu
su oldll.n Ye •'8eJdslnd )'Ol Of'd11•• 
nan hatıralan,, itimli iki eaerdiw. 

Bu kitaplar fimd ye kadar ıorül
memJI, ifitilmeaıiı bir Gete harbinia 
tu•irlert, hilrbeleri:ple doludur. B11 
methur çeteciler atkerl hareketlerini 
ıu bidelere ıöre tanzim ediyorlar
dı: 

''Dilpnan Uerlediii sunan bls b-

Süleyman PeJ'pmberin ıneabar hi
kbetlnl elbette bilirsiniz. Unuttunuz
• diye batınnıza ıetlreyiın... Suley
man, inaanian olduiu s lbi, yer yüzün 
4eW canJı mıala1ülann bepeine pe7-
pmber oldutundan. bir sün Tann
dan rica eder, peJ'llllllberi olduiu bü 
tün çanlı mabl6klara bir oiün sıya
fet vermek için miiaaade iıter. Tan
rı, kenditine bu ite kuclretı yetitrDi
yeceiini ihtar edene de, 8We;pmanm 
ıeran tiserine nsa ıöıterlr. 

O valdttenberi metlıar tkdtlr: in
tan otlu balıklan do:ruramu, fakat 
balıklar lnaan otlana doyururlar •.• 

Denis kı7ılarında, battı bilyiik ır
maldann ln7dannda oturan Juaalann 
bepel bahtla brmlanm doyurma71 
bilirler. Budan, tılerlnde kullandık
lan hayvınlahna bile balık yedirir
ler ... Atlarm, ııtırlann ot balam -
dıkları Yalrit et ~yerek 181&Yabile
ceklerini büyük ilim, Ktod Ber
nar'dln önce denlı kıyılannda oıu

ltllQDIUl Penamber yedi sene er- ran insanlar öirenmltlerdi. Onhlr 
Cenubu prblde, iki tren hattının 

tellki noktasmda, Cbanııhaw, ıeh
ri yatar. Japonlar, buraaım alarak 
Mancukuo 'ile cenubi Çin araımdı 
irtibat temin etmek emellndeydller. 
Fakat tu anda Çinliler bunun tama
miyle önüne ıeçmif bulunuyorlar. 

GUU." ak toplatır. Zinfet iiibı bir ıüıı ta- tarlalanna da balıklardan sübre ya-
"Diltman charap lıtirahat etmek nrlaıbnlır. Canlı mahUllrların hep- parak dökerler ... 

** 5uıh ıeven Çinli)'i, buctiD Ja-

iıtedlil •aldt. ona tada ederlıl,,. tiDe haberler uldımlar... O sllnlln 
"Dillmaa bir ~puye me:vclan ubahr. kocamaıı bir balık kuyrup 
•ermek iatemediii saman diSYtl· denizin içinde lraldıtı halde, baımı 
ıura.... siyafet enalmun Ndnuı balımdu
••J>tifma bctıiı Y&klt bis kon• p dalın tept9ine uabr: 
1ara •• 

Yalnız bız. denızın ortasında ılbı 
rapyan. htanbullulır balık yemealnl 
bllme,.a. Deniz ln:ınsmda oturur ·~ 
Anadoludan lnııl karaman lro)'lln'D 
sellin de etini 7İJ'•lim, diye belr'ot
ris. Denizden kendi kendılerıne sıbi 
çıkan palamut balıklarını aatılamaz 
cliye seriıın seri den se dökerıa, kuru 
fuul7enia fiyatı rikaeldi, pirincin 
pahaıı arttı, ekmelin ta:rmı asaldı, 
diye tasa çekeriz. 

ponların karp1111a çıkan ı. 
mamu mücdeledye çniren; GennaJ 
Chia~ - Kai- Sbelı: olm111tv O ; 
elinde dünyanın en l7i miicahltlnini 
tetkil edehilecek mil)'Onlarla il'tan 
bulundlljqna; ketkin ulrer sekltlyle 
derhal ıumtıti. 

Çin atkerf, sfinde 7&rlJD kilo pi
rinç piyerek, aylarla !ate ublma 
kar11 koyabilir. Anwwz kışlarda, 

ltml ordacalar, ide bir katde)oe 
tabi obm7Dt batıbot aenenler cle
iil4L On1ann 4a rtuet• mecbar ol· 
duldan ....... c1ül ıalnmlar ftrdıı 
•• ... lintillnU nldt. tlnrla-
c1e .,... lclD c*ar4liam bpr
lan, .......... slclerba ,..ıa. 
talmml 
'Oserincle yattılnm hum lratla
yıp, yerine k07'DDP 1 , ______________________ , 

Bu Akıam S O M E R Sinemasında 

Büyük ve Küçükleri Eğlendirecek Bir Fihn-
2 Saatlik Kahkaha Ye S8rprlzler ... 
Dünyanın en küçük Yıldızı 3 yapıda 

BABY SAMDY 
BUYUK İŞLER PEŞiNDE 

dijer sahne arkada§ları: 

UNA MERKEL - STUART ERWIN 
ve Nevyork'un bütün İtfaiye tefkilttı. .. 

Bir mini mini tarafmda'l heyecana ulratılaıa bütan 19hlr. 
Bu alqam için yerlerinizi E'•velden aldınnız. 

- Sisi siyafete dawet etD111&1niz, 
)'i)'ecekler nmıdeP 

Diye 10rar. Yedi yılclanberi topla
D&D enakı ıhterlrler. Koca babk o 
kadar enakı bir lokmada brnma ID
cllrdlkten aonn siilerelı: 

- AJ'OI, der, bu kadarcık 1C7 "1-
ma beni elo:ruramut. 

Diye tekrar denise dalar, kQbo -
har ... 

Denizın ortaaında sibl oturan biı 
lıtanbullulann yiyecek dırlılmdaa 
taıa çelımemize balıklar da ıülaeler 
ıerekttr. 

ÇENBERLITAŞ Sinemasında 
Yarın matlneknlen itibaren 

İstanbul halkının aabınızlıkla bet1ediii en BUYUK HAFTA 
1 - (Aşkın Gözyqlan) ve (Yqasın Aşk'dan Sonra) 

Şarkın Sel Kralı 

A B D O L Y E H A B ' ın 
en 10n fahewrl 

MESUT GÜNLER 
Türqe slblll - Arapça ftUkıl& 

Meatecilci bir Müzik, Herkesi Hayran edecek bir mevzu 
MC!§l'u atkı ujruna herteYf feda eden bir pnciD hayat Romanı. 
Bqkalarımn 1&adetlne lftlll olan bir kadının tarihçei hayatı 

J - ••• ••••• ••• 
Bu Mnenhı en büyük Muzikal filınl 

.__.~armki gazetelerde büyüklOrprlztmizi bekleyiniz •mlllll' 

yapmıı. Gençler de bqilııkii binal:ınnı 
kiralamıılar. Villyetln ken41lerlne o
lan nrdımım da 10 yoktul bemşeri
lerini meccani olarak kabul etmek su
retiyle ödemekten seri kalmamıılar. 
Şimdi yurtta 70 talebe var. Dıan

lardan S2 talebe her ay 71nnl1er U
ra, 8 talebe on beıer lira, 12 talebe 
onar Ura. 6 talebe beter lira aylık 
veriyorlar, on talebe de meccani ola· 
rık bulunuyor. 

** * 
D ar butçeleri, çocukları ptafatb 

döşemeden mahrum bırakbıt. 
O kadir ld yemek masalarını de~ 
mu1amba, Amerikan bezi ile örtmeye 
blle imkln balamamıılar. Tahta ye
mek ma1&1ınm batına oturdatumu 
saman ikram edilen yemeklerin cok
lutu naıan dikkatimi celbettl: 

- B1alm muaya, clectim, )'91Dekler 
tltimaıb ıeliyor olmalı. Bu lı:adlr 
çok yemek yenir miP 

- Diter mua1ar ela öyle efen4ınl. 
cevabını verdiler. Talebe çok yemelr 

Fıluamın batlıiım dil ba)mmru1aa 
tahlil ettikten ıonra bütfin 7C1Delr 
meraklılarını ilıilendirecek mevna 
seçiyorum: Geçenlerde bir yerde b 
yemek kitabı ıördilm. Meraklı bir Ht 
diln:yanm her tarafından birçok kitaP· 
lar ıetirterek ldeta yemek için bir 
"ana!Jdopedin yazmak ittemiı. Buııun 
iGln yasdıiı eseri muhtelif dltlere 
taka1m ederek ve btl:rük bü:rük muraf
lan ıözllne alarak kitabın bir be 
cilcllnJ butırmıı. Ba amanda bö:F).e 
bir tetebbüıe, fedaklrlık denilir. Fa
kat müellif bunun mukaddemesinde: 
" ••• kötü bir fCS7 yapmak elimden 
ıelmediti için·"" diye pelı: pael an· 
labyor; eterin, "retut" a, tekrar ı~ 
den ıeçirilmeye ihtiyacı vardır. Çlln
ldl Hun, n tercüme bakımından biru 
kuııarladur. 

Meeell mukaddemede itiyle dhnle
leH teudüf ettim: 

yer. 
Hakikaten öyleydi. Ben ikram ecll· '1çilen her ıey içki olduiu ı bl, 

len yemetin hepeinl y1yeme4lm. fakat :F.enen her ıe7 de ıüpheılz yemektlr 
talebe arkadqlar, hepsini hakladılar. Ondan ktmaenin ıüphe etmıye luıkkt 

Sofra baııuda konupıyoruz: yoktur. Sonra: "Fakat bundan mabat 
- labalılan uruma söre cay, tilt, ıeliıl ctbel mide doldurmak ve,.. •• 

peynir, reçel, sqtin " tereyatından iman tal•ri "madde -i.. cllta" balift• 
ibaret tic çelitli bır blwaltı, öil• ve ıetinnek delil, uvf7etl muhtaG olcl11• 
akpm amanlan da yine Uc kal't&D ta maddelerle karplaıtırmaktır.n 
ekaik olmamak üzere yemek yeri~. Bir yemek kitabı için bu "hunn c • 
Doyans. Doymutak tekrar lıteris. huı,. tafıılltını biru lllzumau ı&r• 
u, qçımız, ıki orta hUmetiilmis, bir düm. Bunlar pek suel bufedilebUır
idare memurumu var. B • de ken- dl. 
dilerine yardım etmekten seri kalma- Yemek tariflerinden b"r kaç niima· 
yıs. ne alı70rum: 

Zaten ilk samanlar 7llrtta kend ans •Artet" in Kaprlti - bir (ıato) ta-
himıet ederdik. Kadro bti)'iidükçe ınll batma (maroe ılaae) parçalariyle lra
tahdem sa:rıamı yttbeltmü kap etti. n11k vanilyalı donclllrma koydukt D 

Bır oturma odamıs, bir mtlt"l~a 10nra kahve kokulu krem pntiyyı ile 
aalonumus, bir idare odamıs, bir re- kenar ıeçirinis. 
wrimlz var. Yatak odalanmısdan baı- Veronik bomba" - Fıttık donclur. 
ka heryer 111tdır. Yalnu ntü odala- mu!7le sömlek içne ufak sar sıbJ 
nmıaa atet dnnes. dotruıarak konyakta yatımı portakal 

Her arbdq -lalı 99 Cmaarteal ıe- kabuta tekerlemesiyle ltarııılı: çiko
celeri mtlttama. saat IO,JO ela yurda latalı bomba pab. 
ıelmeye mecblardar. Abl takdirde 1- Gramalaat'lar - Sorbe1er sibi ,e. 
ceri sirem-. · met ortasında alman sranite bbil • 

Öile Yemeli tut 11 den 14 e, ak- da bir teYdir. Seriuleamek iGID ıü .. 
tam yemett 11,30 dan 20,SO ı kadar- varelerde Yerilir.,, 
clır. Ba mtlcld9t serfmda remeifnl ye. M~e mtlbbn bir eHl'i ıne7dmıt p. 
miJ'en arkaclaı 7emek bulamu. tirmek fedalrlrlıtmda bal11n&11 ıatm 

Revirimizi epntlJ'on lllGlarla :da- yemek tariflerini daha anlatılıUuı 
re edi7WU. Dolrtorlanmu Tlktl71e kola)' bir tekilde 7QID8ll 1blm p. 
7Urtta bulumnuı. menn arbdatları- lirdi. Zira itraf edeyim ki ben 6a el • 
mısdır. Biaden para almular. Hu· 1im olan Tlrkce kadar frealı:çe,-t de 
ta balacdanam da tıp eoa lllUfta hildiilm llalde bu tariflerclen hiç bir 
balanan arkadaılanmızdır. ıey anlamadım. * * * Bu prtlar lpnde e'9Yell yemejia 
Binayı ıeziyonu. Pek mütcvui tarifini, ıonn da tarifin tarifini öi• 

döıenmiı. Kütüphaneleri oek renmek llmn ıeliyor ki, bunu biru 
fakir. mu,ıruı s6rllyoruzl 

- Relıtör, liniverı te neerbatı11clan --------------
141 kıtap hediye ettL Arır.dltlar ela OLUM - SP. Katll'Qoe Erlıq ....... 
bir kaç kitap verdiler Küttl-·nemi olftl• hHtalılıaa lnımala...,..ralı Ml ,... 

• • - - .,. ..... ltıı l9Ce ıaat lılıte ralımetl raJımeaıı 
aı btiylece kurduk. Parımrı yetınipr, ııa...-qtv. 
kitap alamıyoruz Kita--ılar aatıl-·- c-..... uı ıo.z.942 .. ır dal ille-. .... .._ ,ı. J'ıtlh ca.Uade eda etlil4iJıtea -. 
:nn kitaplanndan, Halkevleri, Parti .. lnekapıtlalıi .. ıutuı. .. hıedU.ceflal ... 
ve beledıyeler kmdi --..ı-tmdan b' '"' MYCnlerft•ln bildlrıriııa. ._ ,,. •• Fatflı Aa. S. B.. n. an Er1Mt 
H kitap verseler pek memnun kala-
catu. diyorlar. 

Dayamasız, dotemnis oclalannı ıöt 
terirken: 

Ot.üUl 11' /\ & KU~lJ 
Da&ll m111ı .. ...... eaat ao.ae .. 

auZGAa uı NCS 
...... ın...-. .ıı ...... 2J dil 

CEMAL REŞiT 
Pla• resitali 

PrQra.aa: laclı. BntbDTen Lillt,, 
c:-aı ..... 

- Filvaki dl7&0WllU, c115temeMia, 
biru fakır ama, ilerde tı.ın1an ela 
dbelteceiia. Bir örnek komod!nlttl
mls, bir örnelr battan17elerimia, ye 
bir Brnek karyolalanmıa elaealı:. Sim- •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '° 
dWlr ancak :Jirmi bet tanealnıi b!r 
örnek nııalıilclik, di)'Orlar. 

** * o turma odaaımn bır ko.-inde 
bir tandılr portakal 1BrdGlr 

Yanında da bir kaç brat para vanb: 

~ Sonu; Sa: 4; 80: 2 

A R K 
sinemasında: 

HANS MOSER 
THEO LlNGEN 

7 SENE BEDBAHT 
filminde seyircileri 

Kahkaha Tufanına 

TQEKKUR - Sevailı lıarclepaa 0-.n 
ı...ı Llaomeaia cenuc meraaimine ltdralı 
..... telsraf. nnlıtap •• ltart 4hdererelı U. 
ı..uln acılannı payla.-alı Mtfl!Ma ..._ 
~"' marbıaaıa. matlıaacılara. L~ llr
lıeıı... lıencliainl ,.euıtirea O.laı .. aray U. 
.....,. lfratmenlcrine w talelıl....., ..,_ 
•• lloetlanna &l'n am t~lsl BoX.-A1.tadır 
aru derin tff•aOrtals .aııl ........... &&&-- • 
b9 lnaaıatta deprli .... ,...... •una ...... 18nentn en fen filmi ... 
11111 alleıl nlmına rica ederim. &.. 

~ in~ He_. t" ............. .. 

Bu Sen•~----· 
'OPEREr' ve "BELAMI" den Sonra 

tlLLY 
l1lıi lld maauam dnletle badini ha- ~-•••••••••••••••••••••~ .._ npan JaPGD.71lda iatikbal .ela , . 

FORST'un 
f -Am.rıuıı kedman 1Uf-81hlı ı.e ıftihar eden büyuk bır film. 8 iineii ŞAHESERi 

Cl6ll enditeler beHrmakte •ldala hia- Amerflra tarthtntn en bOyak vakası... Tekmil Amerika ordusu
~edir. Ta)'land kralının J.apoo nun yıllarla muharebesi.. Senenin en büyük harp ve qk tllıni .. 

eti ile San - Kay • -Şek'ın •- T •• ı.-
...._ bulmaya mamar edilmaıl, Japon rır...,,~ 

~.?.?~! DAGLAR KRA.LI '1ılhnu açık bir nrette ıöttermelrte-
ıllı. Cinin bll:rBk mikdarcla J:ıpon 
-.;.etlerini lurpalamakta devam et
tlil .,. nJmı bir lattkbald. alaCJtı 
~. levamm ile Japon lı:avvetlttln• 
~ b8)'6k mibuta bir taamın 
teçmek kuclnthıi kuanabilecett cöa 
ltı&ne setiriline, Japon.Ji'&IUll Çine 

il yaptJiı ••anaların muıuı anla
llbr. Fakat ha ııb teeebbüalerin mıl· 
1 kadretl ve bırl ti temall eden Ma
l'efaı Şan • Kay • Sek tizerinde biç 
b te r yapmıyacap mııhakluıktır. 

JE RO T i MO 
Preston Font. - Blea Drew • Balpli llorıan 

DiKKAT: tık defa olarak Hakfld YerlllerJe çemlen Mun
zam Film 

10 binlerce asker .. Yüz binlerce Ura ile yaratılan pheser ... 

Bu Perıembe Akıamı LALE Sinemasında 

Milyonerlerin thtipmlı bayatı... Zarif kaduilann çıJpllıı 
Go.1 olmak ve l89ilmelı: için bir Jr.edmm J&pabileceği.. 

lıte Blyle Gtbel ve Hareketli Bir Mevzuda Olan ve 

LANA TURNER • LIW AYRES 
be Bolb'wood'an En Gtlul Kadınları 

Tarafından Yaratılan 

ÖLDÜREN RESi MLER 
MADELElNE CAROLL - •• 

Doqlu Falrbanb lr Tallio Carminati 
tibt 1 b~ük Yıldm'm MlyOk mavaffm,.tle yarattıklan 

ASRI GUZELLER KARA YILDIZLAR 
filmi bu peı"fnlhe ak1&muulan itibaren Bu Peqenbe IOft mattnlline kadar 

SARAY Sinemas1nda Jı LA L E Sinemasında 
Devam edecektir •••••••lf·~': 
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5 Sene&k Çin Harbi Şehirden Röportai 
Ba§tarafı 2 incide 

duşman olduğuııa inanmadık. Fakat 
zamanla; evvela bizi ortadan kaldır. 
malı: istemesine rağmen; esas gaye
sinin Japonyaya karşı hazırlanıp dö
vuşmck olduğuna kanaat getirdik. 
Bunu onan sözlerinden değil, fakat 
yollarını. tren hatlarını kurarken ta
kıp ettiği plaruardaı:ı anladık. Bogıin 
Clıiang-Kai-Sbek'in askeri idares!ne 
tabi hlikfımet ordıısunun bir ciızü-
yuz.n 

* * sb Çin ordusuna bağlı, fakat 
düşmanm gerisinde yerleşmiı 

diğer birçok çeteler vardır. Mahalli 
olarak askere toplanmış olan hu 
Çınlaer, zamam gelince evlerinin f'
§tğ!ndc dövüşürler. Banlar cepheye 
gitmezler; zira bugün Çinde her ta
raf cephedir. 

Çin ordusmıda her sınıf asker ay
ni yemeii Yer. Askererin yanlarında 
taşıdıkları eşya; bir diş fırçası, bir 
kuçiik hamam tası ve belki de ölü 
bir Japon askerinin kolundan çıkar
dıklan saatten ibarettir. Çinli aahre, 
düsmnrnın üzerinde.o alma.sına mu
saade edilen yedne şey; kol sruı
tidir. 

Çın Ol"dıısa. bir gün Japon ordu
smm ycnecciinden emin& Fal-.at 
buna (10) !arca senenin halledece~I 
bir iş diye bakıyorlardı. Bugün bc
Tabcrlerinde Sovyct Rusyayı. AmcrL 
ka ve İngiltereyi bulunca harbin on
lar için çok kısa bir harp olac.limı 
sevinçle söylüyodar. 

Edime Sulh Hukuk H"alümTI
ğinden: 

İstanbtıl Fatih Tercüman y u
n us mahallesi Mehmetağa sokak 
65 numarada mukim ve müsec
cel eski gümrük memurlarından 
Ali oğlu Melınıet Halim Türk
mene: 

Edirne Hazi:nei maliyesi tarıı.
fmdan aleyhinize ikame olunan 
fazla maaş mehuzundan 3365 ku
ruş alacak davasının ikametga
hımzın meçhuliyetine binaen ve 
iliınen tebligat yapılmak suretiy
le gıyaben cereyan eden muha
keme sonunda müddeabihin 151 
kuruş ücreti vekalet ve 992 ku
ruş masarifi muhakeme ile siz
dentahsiline temyizi kabil olmak 
üzere 12/11/941 tarihinde veri
len karar örneğinin tebliğ maka-
mma kalın olmak üzere ilan o
h.mm:. 

( Bq taraf• 8 DncOde) 
İzah ettiler: 

- Bir arkadaş portakal satt)"Or. 

Kendisi derste olduiu zamanlar Poc
takalı burada durur. He· ~ fi
yatım bilir. ParasıllI buraya b!BbT, 
portakalı alır Yer 

- Bu arkadaş~ tabii meccani._ 
- Hayır. Portakalı meccani olma-

mak ic;in satıyor. Biz kendisine meç-.:a
m olmasını teklif ettik. "Ben nasıl 
olsa portakal satarak, piyanco bileti 
satarak size vereceğim parayı c;ıkan
yorum. Niye meccani olayıml. diye 
kabul etmedi. 

*** B inaya senede 1200 lira Jdra ~ 
Bahkesirlilerin şimdi bir dert

leri var: Üniversiteye yalan bir med
rese bulmak. 

- Meseli, di70rlar; şu Şchaadeba
şmdaki İbrahim Paşa medresesini bi
ze verseler. Bugün buraya verdiğimiz 
para ile hem medreseyi ıslah eder, ki
radan kurtulurduk, hem de giiz~l bir 
ese? imar etmiş olurduk. Ustelik df' ı 
Ünıverslteye yakm bir binaya yc·.lcş-
miş bulunordıılı::. ı 

Bence gençler.in ba tcmcmmıini ye
rine getirmek lhımdır. Kendi ~şa- ı 
nlan ile bir ~rt ~rmaya ı:mı_va!fRk 
o~~n bu. ge_n:ıerı teşvik etmek, ıçtımai ı 
bunyemız ıçın -bedavacılık zihniyeti 
ile mücadele edeeck gençlerin ~c ör
nekler yetiştirmek babının~ çok 
faydalı oinr. -

Askerlik işleri 
ŞUBET DAVET 

E7iip .A.lrttlik Subealncka: 
1 - 5. Şubat. !M2 _,.abe dtılhwfetı 
1~ ı.ua doıtumlularuı Wı: ,.. - yn1ı. 
la2111Jan1U1 b.aılanmııtır. 

2 - 337 do,fumlularla m•mcle?e dbf 
tutuhıp ertw se- t~nltt ...,, ssa 
dofumlularla biclikte muamele :raptınc&lı:· 
!ardır. 

J - Yokla....,.. ır*cek ..Olre!leflettn 
nOfın ciizda!ılan,, polisten ~ı-1ArJı: llr•· 
mttdh senedi -..e S ..ı.et iotofnflariylıe bi.r
liU• ~ cumaneııi ..-e apaariaa maada 
2 7. Şubat. 1142 athıO ne lıadar bebe Olll'al 
n:•~<.Ht~ri 

4 - Ku..- beflı mah.nt"- 1<'97<th 
mUlı:eliefkrln milödeti m-"""'""' lçmJ• 
ırol<.hmıan E':lm17enler baklrı"4a ulıeı-Wı: 
~ ımunul'mı ons mAddM tatbilı: ..tiW.ccfi 
IUn olun..,, 

iHT i RA I LANI , 
"'Be1mıdan veya diğer bir Pıastlk 

Maddeden maıpiıl bora, direk ve Ben 
7.erl içi boş eşyanın imaline mahsus 
u.sıd ve tertibat,, hakkında almmış o
la:ıi l0/'-1934 g1hılfl ve 1947 sayılı ih
tim beratı bu dela mevkii fiile kon
mak ii2ıere abere devrüfernğ veya 
icar- eıfDeıceğinderı talip olanla:rtn Ga
latada. İktisat Bnnmda, Bobcrt Fcr
rlJID tniiracaattarr il"'1 ahmur. 

~ 
O SMAN L 1 B A·N KAS 1 

TORK ANONtM ŞlRKET1 
TFfils .. TARIHI 1863 

Stafilleıi ve Türkiye Cümhuriyeti ile mlinakit mukavelena· 
mesi 2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik 

edilm.iştir. (24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete> 

Sermayesi: 
İhtiyat Akçesi : 

10.000.000 İngiliz Lirası 
1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başhca Şehirlerinde 
PARlS, MARSU.YA ve N1S'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

MISIR, KIBRIS, YUNANISTAN, IRAN, ffiAK. FlLISTIN 
ve MAVERAYI ERDUN'de 

Merkez -ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANISTAN, SURIYE. 

LüBNAN~ Filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve 
Muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Besaln cm.1 ve mevduat hesaplan küşadı. 
Ticari krediler ve vesaildi krediler küşadı. 
Türkiye ve .Ecnebi memleketler üzerine keşiile 
iskontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tabflEit a1tm ""' emtaa ta.erine a~ 
Sciıedat tabsilab 9e sahe.. 

~~~!i!iiii!iiiii~~ 
Enyiiksek emmyet şart.lannı ha.iz kttalık 

Kasalar Servisi vardır. 

PigManuı en milsait ıartlariyle (K'll1111Jara1J 'DegO 

Kıunbarasız) tasarruf hesapl,an açılır. 

lstanbul Defterdarlığmdan 
.Def'terdarlık binası dahilindeki Te!tfş ~ kısmında yapbrıJacak 

'(%004.74) Lira keşifli tamir isi; Z1/U942 Pazartesi g{inü smt 15 de Def
terdmiıkta müteşcltkfi komisyonda açdc eksiltme J!ıe ihale edilecektir. 
l\favnklmt teminat J.S1 liradır. Keşif. şartDome ve.sair münkasa en-akı 
Mi111 Emlii:k Müdür.lüğü 4 ilncO. kaleminde görülebı"lir. 

İsteklilerin en az bir taahhütte (1000) llralık bu• bema- w, ~ 
tıklarma dair idareleri.Mlen alınış olduldan vesikalara istinaden İstanbul 
vn~tine miiracaatla eksiltme tarihinden tatil günlen hariç 3 giln ev
vel alınmış ehliyet ve 941 yılına ait Tjcaret Odası -nsikalan ibraz etme-
leri muktaziclir. (2010) 

lsta nbul Defterdarhğından 
Beyofh:ı Şehit Muhtar caddestnde Stpahiocağı binasında ;raptınlacak 

(2879,50) Lira keşifli elektrik tesisatı ll!/2/942 Pazartesi saat 15 de Det
tenlarlıkta müteşekkil komisyonda açık eksiltme i1c iha.11? edilecektir. 

:Muvnkknt teminat (216) Llradır. İsteklilerin en az bir taahhütte 
(2000) Liralık bu işe benzer iş yaptdtlanna dair id~lerlnde.n almış ol
duğu vesikalara ıstinaden İstanbul Vlli?yet"ınc müracaatla eksiltme tarl
hmdcn tatil günleri hariç (3) gün e~ al~ ehliyet ve 941 yılma 
at Ticaret Odası vesikası ibraz etmeleri muktazldtr. Şartna:?ne Ti!Sair 

gıunnkasa evrak! her gQn MID1 Eml!ik 4 cu kaleminde gönılebiHr. 
(894) 

TAN 

·• O· . . 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
NEVRAWI, KIRIKLIK VE BUTON AGRILARINIZI DERHAL KESER 

L2bmda Günde 3 Ka.,e Alınabilir. Her Yerde Pulla Kutulan l.rarla lsteyiniL 

~ .. . . . . . . . . . . .· .. 
,.- BiR HAKiKAT ! Sayın Müıterilerimizin Nazarı Dikkatine • 

>trtantaı. ve elm•h aaat demek , bir kelime ne S 1 N G E R S A A T 1 demektir". Çünk~ 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütün hakiki evsafı meşhuru Alem olan S 1 N G E R saatlerinde top

lanmıştır. Bunun için; Saat alacağınız zaman, tereddütsüz s 1 N G E R saati almalısnuz ve saatin üze
rindeki S 1 N G E R marka<ıma. müessesemizin adresine likkat etmeniz lAzımdır. 

Modayı takip eden her asrı kadın için kıymetli taşlariyle ve nelts ~lemeleriyle hakikaten nazarı dik
kati celbeden böyle bir han1rulade S 1 N G E R ~atine sahip olmak Adeta bir saadettir. 

51.NGER SAATi• Hoşa Gidecek En HED.YEL.KT•R 
Makbul Te En Güzel 1 1 1 , 

No. 82 • A . Elmfflı v e 11 ptrlantah 500 Lira, EMSALLERi Glel 15 SEN E GARANTiLiDiR. 1 
Di KKAT: SI NGE R saatleri İstanbulda yalnız Eminönü merkezindeki mağazamızda satılır. İstıınbulda subemi7 

···--•ll:IJıı. yoktur. A dru: GINGER SAAT Ma~ağazalan. İstanbul Eminönü. No. 8 <4 ,, 

, Maruf bir aileye ait il\ 
Yirmi Kratllk 

Bir Çift Nadi de Tektaş 

Pırlanta Küpe 
Belediye sandal bedestenin-
de teşhir olunmaktadır. Şu

batın on ikinci persembe ı 
günü saat 14 de Me:r.at Salo-

"9 nıında c:~t-r1 l>('~k•lr ,, 

Cenubi Demiryolları 
lŞLEnlE TORK 
ANONİM Ş1RKET1 

Adi he11eti umumlye içtimaı 
Hissedarlara İlan 

Ticaret Xaumıwıan 361 d ve Şir
ket esas m:ukavelerıamesinin 47 ve 
48 nd maddelerine tevfikan Cenubt 
Deı:n.lryollan jşlebne Türk Anonim 
Şirketinin hissedarlan Atideki ruzna
meyi mtı.zakere etmek üzere işbu 1942 
Martının 12 Dcl Perşembe gilnO. saat 
on birde Şirketin Galatada Güven 
hanınm 2 nci katında kAln Merkez 
İdaresi~ alelAde ~ette toplan~ 
da'ftt olmmrlar. 

Ruznamei Mü7.akerat 
1 - Meclbıi İd:ını raporu ile MO

raktp raponı, 

2 - 1941 ~ ln"lAçaııtyle ~ ve 
zarar h esabmm taro.ilti mekQr sene 
hesabatı netaldne daJr İdare Meclisi
nin teklifi hakkında lı:arar ittihazı: ve 
tdare Meclisi hala:ı zimmetinin ib
rası. 

3 - Meclisi f d:ır"e7'e Aza tayini, 

' - 1941 seııesf içbı Münı.kipler 
tl17ini ~ Qcretle:rinln tesbltl, 

5 - Ş1rket!n 1$}eriyle sureti husu
slyede meşgul olan İdare azalariyle 
Müdürlere tahsis edı1ecek ücretlerin 
ta,1.ı:xi. için Mecllse mezuniyet i:ta.sı. 

6 - Mecftst İdare Azabırma her 
celse için -rer:ilecek huzrı.r haklarm.tn 
tayiıJi. • 

T - Meclisi i dare Azalarma gerek 
d<>tnatan doÇuya kendi namlarına 
ve gerek 9llİr Şirketlerin Meclisi İ
dare Azası veya Müdürü sıfatiyle Şir
ketle mmmele ~ m.ez.ıın.iyet 
~ ..... 

En az ~ ~ !i!t9e 8E!bifl'l'lıe n.
lik obıp !ebrı toplantıda. hazır bulnD
mayı arm eden hissedarlar Tkaret 
Kauautıaırn m Dı:i ve S1rb!t esas mu 
kavele!lamesh:rin 57 nci maddeleri 
mncibince maırıt olduldan lime se
netlertni lçt:i:ı:ııa gGnünden en az bir 
hııfta enet Şirket Merkezine tevdi 
etmeled icap eder. 

BJsse senetlerinin kmdDer1oe ~ 
dl edildfline dair Kredi moeııseseıerı: 
taraf!ndan Yet Dcoek vesikalar dahi 
toplantıda lr.mr balumnatı: fb:ıere 
Şirkete verilmif 9l!Dl!lt1er ~mdıa 
temkki obmacalcbr. 

idare lf«lflli 

Tild.: Mekiepkw: tıde <*umuş, 
Lise blta: LGieo i'!'apsrzım bllen 

fti Krz Aranryor 
Talipler Kazlıçeşmede Mensucat 
Santral Ltd. Sti. ne mOracaat 

etmeleri. , ______ , 
KAYIP: - 1329 dotumıuyuın a cO lto

locd• muhabere talntnı 4 c:ü b!Allk nncıar 
olar•lı ilrl aene birmetl mr.,.emi Çorluda Ua 
ettifime dalt' dmıt oldtıfum 29 ı . inci teı· 
rin 1137 tarihli tc-rhia •esilra.mr n?I ettim. 
Ycniıini alacafrrndan diierinlıa lrilkmtı o). 
madrfnu Ml'an ederim. 

Nafia Velrlleti Zon&'tlldalı: lıtp9t 
SÜYeyanlanndan lsnall Dlntıal 

JtA'nP: - Tabi otoomblllme ait 170 
na--.lr llırı pHlra.,., lraY"b•ttitrı. Yenlıitri • 
lıacairmdaıı ttldel.IUlll ~QkmQ polı111r. 

.stmA 

f nhisarla r Umum Müdürlüğünden 
İmtihanla Memur Alınacak 
1 - Taşra teşkil:'ıtunızdaki münhal 50 lira ücretli memuriyetler i

cin tcıtanbulda bir müsabaka imtihanı açılacaktır. 
2 - Bu imtihan 20.2.942 Cuma ı:ıünü öğleden ıumra saat 13 de Sir

kecide fnhi~ıırlar memurin kuı:su binasmda yapılacaktrr. 
3 - Talip olanlar bir dilekçe, evrakı müsblte ve iki fotografla bir

likte Zat İşleri Şubem!~ müracJıat etmelidirler. 
4 - tmtihamı girmek lstiyenlerin aşağıda yazılı vasd ve şartları 

haiz o1mal3Tl lAıımdır. 
A - Orta tahsilini bitirmis olmak, 
B - 21 yaŞ"Jndan aşab ve 40 yaşından yıtkan oımama.ıt, 
C - Vazife ifasma mAni bir hali bulunmamak, 
D - Her iklimde vazife ı:ıörebilecek derecede sıhhatli olmak, 
E - Akrabaı;mdan olmryan jki zatı referans olarak göstermek. 
F - Askerliğini yapmış olmak veya müeccel bulunmak ve bilhassa 

her iki halde de son yoklamalarını nüfus cür.danma kaydettirmiş olmak, 
5 - Müracaatlar 19.2.942 günil akşamına kadar kabul edilir. (2076) ------TÜRKiYE CÜMHURIYETİ 

ZiRAAT BANKASI 
.. Kuruluş Tarihi : J 888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 
/ Şube ve Ajans Adedi: 265 

Zirai ve Ticar i Her Nevi Banka Muameleleri 

Biriktirenlere 28,800 Lira Para 

iKRAMiYE VERiYOR --Zhwıt B- k- nda kUmbuah ve lhba l'WIZ tauf'rırf heu pla l'lnda en n 60 
llraal buluna nlara eenede 4 defa çekilecek k ur'a Ue •1Aiiıdakl pı.tna g~ · 

re ik ramiye dajiıblacaktır. · 
4 • det 1,000 Llra lık 4,000 Lira 
4 ,, 600 .. 2.000 • 
4 .. 2!50 • 1,000 • 

40 .. 100 ' 4 ,000 • 
100 • 60 • 5 .000 • 
120 • 40 • 4.800 ııı 

1eo • 20 .. · a~ • 
Dl K KA ~ Reeaplal1ltdaf<l perahw fıf'I' 8efte içinde SO "1-adan apOr cHltml· 
yenlere ikramiye çıktıQı takdirde % 20 fazlaaly le verll~ktlr. Kur'alar 
eetMMSe 4 defa, t1 EytOI, 11 B lrlnclklnun, 11 Mart ve 11 Haziran 

taf'fttle r 1n de çekti ecektlr. 

lstanbal Elektn1<, Tramvay ve Tünel 

Umum Müdürlüğünden işletmeleri 
ı - İdarenin memurlarına verilmek üzere d~k olan (16) kat 
~ ~ (yeielcle beraber) 16 adet kasket ve 6 adet paltonun diki
m! mektupla teklit istemek suretiyle ihale edilecektir. 

2 - Lüztmnı kadar kumaş idarece temin edilecektir. 
3 - Muvakkat teminat teklif edilecek fiyat i'.izerin.len ta!id:kul:• eae

.cek bedelin % yedi buçp.ğudur. 
4 - Ba ie için bcırlanım. mukavele projesi tdare 1"azım müdO.rlü

ğ(lnde görülebilir. 
5 - Tekli.tıerin muvakkat teminat ve diğer kanuni vesaflde bir

likte en geç 12/2/942 Perşembe günil saat 17 ye kadar Metro han dör-
dilncO. kattaki levazım müdürlüğüne verilmesi lAznnd.ır. (2095) 

Üsküdar Askerlik Şubesinden 
Yedek stıbay hakkım kırzarınÜş oltrp aı::kertığine karar v erilen aske

r1 tam ehltyetlllerln Mart 942 devresine sevkedileceltlerinden sevk muh
tıralartnı almak ilzere 25/2/942 gününde şubede buunmalan llAn olunur. 

(2074) (2134) 

~ahip .e neşriyat müdürü: Halil Liitfi DönliiMil. 
Gazetecilik ve IM!§riyat T. L. Ş. TAN matbaası 

10.2.912 

,----------------------... ~ -

TÜRKİYE iŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesaplan 1942 İkramiye Plaru 

.Kesıdeler: 2 Şubat, 4 Mayıs. 3 A~stos. 2 tkıncııeuııı 
tarihlerinde vaprhr. 

1942 ikramiyeleri 
40 adet 100 llral!k-4000.- Lira 

50 .. ~500.- • 2 • 750 • -1500.- • 50 • 

ı adet ıooo Uralık-2000.- Lıra ı:.I a • 1000 • -3000- • 

3 • 500 • - 1500.- • 200 - 25 • ~000.- • 
10 • 2St -2!;00- • '200 • 10 -2000- • 

~ ................................. , 
Almanca Mütercim Aranıyor 

Maliye VekCileti"del\ 
Man Tetkik Hey'eti için Almancaya l~yrklyle vakıf ve Türkçesi km·

vetli bir müterdm imtihanla alınacaktır. Kadro ücreti olan (210) lıra 
taliplerin imtihanda gösterecekleri liyakat derecesine göre birden veya 
tedricen verilecektir. İmtihana gireceklerin en az lise mezunu olması ve 
askerlikle alAkaU bulunmaması şarttrr. Yük~ek tahsili olanlar tercih edi
lir İstiyenlerin müsbit evrakı ve iyi hizmet vesikalariyle birlikte 2/M'art/ 
1942 akşamına kadar İstanbulda Defterdarlıkta Maliye M.ıifett.işliğtnc 
müracaatları. (591) (773) 

r KUS TÜY Ü NDE N . ~ 
Yastık. Yorgan. Yatık kullanmak hem kesenize ve hem de 1 

~:::; v.~!~~~u~~T~~.:..u Ar~~!~~ !.~~~.~.~ır 
Sandalyacılar ıokak Ömer Balı o{ılu Ku, TüyO Fabrikası. 

~·•••••••••••Telefon : 23027 ~ 

lstanbul Defterdarbğındar. 
Muhamm&... 

bedell Teminat 

F %/262 Bostancıda Bostancı mahallesinın Yazmacı .201 15.10 
sokağında 43, 43 mükerrer No. lu 2 ar, 1 
metre murabbaı BManrn tamamı 

zn:u2 Bostancıda Bostancı mahallesınin Yazmacı 152 11,40 
B<>kağında 43, 43 mükerrer No. Ju l ar, 52 
metre mikAbı arsanın tamamı 

21262 Bostancıda Bostancı mahallesinin Yazmaet ZDD .s:ı..z:ı 
!':Okağtnda 43, 43 mükerrer No. lu 2 ar, 3 
metre murabbaı ars:ınm tamamı 

ı/261 Bostancıda Bostancı mahallesinin Yazmacı 203 15.25 
sokağında 43, 43 mükerrer 2 ar, 3 metre 
murabbaı arsanın tamamı 

21262 Bostancıda Bostancı mah:ılleslnln Yazmacı ~fi 19.20 
sokağrnda 43, 43 mükerrer No. lu 2 ar, 56 
metre murabbaı arsanm tamamı 

2/262 Bostancıda Bostanct mahallesinin Yazmact 59 _ 4,50 
sokağında 43, 43 mükerrer 10 No. lu 59 
metre murabbaı anıanm tamamı 

Yukanda yazılı gayri menkuller 18.2.942 Çarşamba gilnO saat 15 
de İstanbul Defterdarlığı Milll EmlAk Müdürlüğünde müteşekkil komis
yonda ayn ayn ve açık arttırma ile satllacakt1r. Faz.la izahat ic;ln Milli 
EmlAk 4 üncü kalemine müracaat. (925) 

T. H. K. 

inşaat ve 
Merkez Başkanlığından 

Tadilat Yaptırılacak 
Etimesut tayy-are fabrikamızda yaptırılacak 18608 lira 50 kuruşluk 

tadll.At isi kapalı zarl usullyle eksiltmeye konulmuştur. İlk teminatı 1395 
lira 64 kurus olan bu işin eksiltmesi 16,2.942 Pazartesi günü saat 15 de 
yapılacağından istekliler o gün saat 14 de kadar usuUlne göre kapatılmış 
kapalı zarflaı1ru T . H. K. Merkez Satmalma komisyonuna vermelidirler. 
Bu işe ait evsallt Ankara T. H. K. Genel Merkezinden ve İstanbul T. H. 
K. şube!!! başkanlığından 75 kurus bedel mukabilinde verilir (936) 

Bronsitler:_ ~ATRAN HAKKI EKREM 


